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Nyt fra formanden
Ny præst
Torsdag den 20. juni 2019 havde jeg et møde
med Ole Kobbelgaard. På mødet oplyste Ole,
at han havde fået nyt arbejde. Jeg gik næsten
helt i chok. Det havde jeg ikke lige set skulle
komme, men det var altså sådan det var. Søndag den 22. august 2019 havde Ole sin sidste
gudstjeneste i Ansgarskirken. Efter gudstjenesten mødtes vi til afskedsreception i præstegården, hvor vi takkede Ole for 6 gode år
som præst i Morsø Frimenighed. Ole fik overrakt en Erik Heide bronzefigur af menigheden.
Vi ønsker Ine og Ole alt godt fremover i Sdr.
Nærå Valgmenighed.
Vi gik straks i gang med at søge efter en ny
præst ved annoncering i diverse medier.
Vi fik 5 skriftlige ansøgninger inden fristens
udløb. Ud over disse 5 ansøgere var der 3 til
en rundvisning, som ikke søgte stillingen.
Menighedsrådet gennemgik ansøgningerne
og valgte 2 ansøgere ud til en samtale med
menighedsrådet.
Efterfølgende blev de begge bedt om at holde
en prøveprædiken, med efterfølgende sammenkomst i præstegården, hvor vore medlemmer efter en kort præsentation, havde
mulighed for at stille spørgsmål til dem. Ifølge
vore vedtægter, skal en ny præst vælges og
godkendes på et ekstraordinært årsmøde.
På det ekstraordinære årsmøde søndag den

22. september 2019 blev Lone Hvejsel valgt
med stor majoritet til Morsø Frimenigheds nye
præst. Vi glæder os meget til at byde Lone
og hendes mand Jens hjertelig velkommen til
Morsø Frimenighed, så der igen kommer liv
i præstegården. Lone glæder sig også helt
utrolig meget til at skulle starte i embedet.
Lone og Jens flytter ind i præstegården den
25.- 26. november og indsættes som præst i
Ansgarskirken søndag den 1. december 2019
kl. 10. Efter indsættelsen er der velkomstreception i præstegården, hvor alle, der har lyst,
er meget velkommen.
Vores hjælpepræst Kaj Mogensen fortsætter
sin gerning som hjælpepræst som hidtil, når
Lone Hvejsel starter. Præstegården bliver nu
frisket op, så den står klar til at modtage de
nye beboere sidst i november. Vi ser frem til
godt samarbejde og forhåbentligt mange gode
år i Morsø Frimenighed med Lone Hvejsel.
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Præsentation af
Lone og Jens
Kære alle i frimenigheden
Jeg er jeres nye præst fra 1. dec. Jeg hedder
Lone Hvejsel, og jeg er 58 år gammel. Jeg er
gift med Jens Dejgaard og har været det i 34
år. Vi har 3 voksne børn og 3 børnebørn.
Jens og jeg glæder os rigtig meget til at flytte
ind i præsteboligen i Øster Jølby, og vi glæder
os til at være en del af frimenigheden.
Min vej til Mors har været en vej med div. omveje og afstikkere, som ethvert menneskeliv
er. Ganske kort så er jeg født i Silkeborg, blev
teologisk kandidat fra Århus Universitet i 1990.
Derefter blev jeg sognepræst i Thy i Visby ved
Visby Bredning med den vidunderlige udsigt
til Mors, og var præst i Thy i 18 år. Det var her
vore børn voksede op og gik i friskole. Men
jeg fik lyst til at prøve noget andet og mere,
og så blev jeg udnævnt til provst i Ringkøbing
og her har jeg været nu i næsten 12 år. Men
Jens og jeg savnede den nære forbindelse til
menigheden, som man har på landet, og derfor bestemte vi at prøve lykken og søge embedet her på Mors. Jeg kendte frimenigheden
en smule fra min tid i Thy, og jeg har altid haft
en drøm om at få lov at prøve at være præst et
sådant sted, da vore hjerter banker for de frie
skoler og menigheder. Så vi føler os meget
heldige, at I netop har valgt os.
Nu nærmer december, advent og julen sig
med hastige skridt.
December er maksimalisme. Her elsker vi det

overdådige og det ekstravagante, og vi dyrker
det ud over alle grænser. Gaver til alle! Pynt
og glaskugler i mængder. God mad og drikke
ved enhver given lejlighed.
Vi kan ikke det hele – og vi skal ikke det hele!
Vi skal besinde os på, hvad det vigtigste handler om; julen betyder, at Gud blev menneske.
Evangeliet fortæller os det, som vi i virkeligheden godt ved, men som vi har det med at
glemme: Det vigtigste i livet skal vi have givet,
det vigtigste i livet kan vi ikke købe, ikke tage
selv, snyde os til, forhandle os til eller bestille over nettet. Det vigtigste i livet skal vi have
givet af andre; af et andet menneske. Og det
vigtigste får vi i sidste instans givet af Gud
selv. Det er det, evangeliet og julen vil fortælle
os. At det vigtigste er Guds gave til os i form
af andre mennesker. Her går vi og tror, at alt
i verden kommer an på mig, og hvad jeg kan,
og hvad jeg formår, og dermed også hvad jeg
ikke kan, og hvad jeg ikke formår.
Men så er det, evangeliet kommer og fortæller
mig, at alt det, jeg jager efter i livet, det får jeg
skænket. At det vigtigste i mit liv skal jeg ikke
jage efter, men det gives mig, hvis jeg standser op, ser og lytter.
Vi glæder os til at møde jer alle.
Kærlige hilsner
Lone Hvejsel og Jens Dejgaard
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Novemberhilsen
Mørk er november og løvfaldet slut,
vandet begynder at fryse,
lyset fra solen og blomsterne brudt da må vort hjerte selv lyse.
Synge vil vi, legen er magt,
mer en beregning, forstand og foragt
værn mod det sorte og tomme.
Om der svæver dødelig dræ,
vil vi dog elske – og plante et træ:
frugter kan uspået komme
( Højskolesangbogen nr. 210)
Digtet er skrevet til Baaring Højskoles indvielse i november 1959 ligesom Ole Wivels ” Der
truer os i tiden” (Højskolesangbogen nr.165).
Baaring Højskole er lukket, men de to sange
lever. Begge digte er præget af den kolde krig.
Det ” dødelige dræ” er radioaktivt nedfald fra
de mange atomprøvesprængninger.

Overfor ” beregning, forstand og foragt” sætter
Bjørnvig sangen, legen og kærligheden. I den
ægte livsforståelse sammenholdes følelse,
fantasi og fornuft. I legen forenes spontanitet,
alvor og sjov. Her kan det uventede forventes.
I sangen betones poesiens betydning.
Midt i alt det kolde og mørke er der håb. På
det håb er vi sat til i fællesskab at være medarbejdere – også ved at gå imod at vort eget
liv bliver til ” beregning, forstand og foragt”.
Der skal være plads og god tid til at synge ,
elske og plante træer og værne om det ægte
og sande. Det har vi også en frimenighed til.
I ønskes en dejlig november - og adventstid
- Kaj

Thorkild Bjørnsvigs digt begynder i det trøstesløse. Der er mørke og kulde. Atomskyer
formørker solens lys. Blomsterne tilintetgøres.
Det er et billede af en side af livet i denne verden. Vi er i grådighed ved at ødelægge naturen. Vi drager ikke omsorg for det, der ufortjent
er skænket os. Det skyldes, hvad Bjørnvig kalder ” beregning, forstand og foragt”.
Det er en beskrivelse af en side af menneskelivet, et uhyggeligt tidsbillede. Alt går op i
systemer, planlægning, styring, økonomi og
det enkeltes mulighed for at rage til sig. Der
mangler dybde, kvalitet og ægte engagement.
Beregning, forstand og foragt giver ikke plads
for stilhed, forundring, eftertanke og omsorg
for medmennesket og naturen.
Der er heldigvis også andet at sige. Der er
mennesker, der i hverdagen drager omsorg for
hinanden, som værner om naturen, lever beskedent og som er ydmyge på en ægte måde.
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Glædelig jul
Fortællingen om Jesu fødsel er et glædeligt
budskab. Glæden er ikke noget, man kan tage
sig sammen til. Glæden skænkes i og med
det glædelige budskab om Jesu fødsel. Det er
Jesu nærvær i det glade budskab, der bringer
os juleglæden:

indbyrdes kærlighed, og således er det med
Guds kærlighed til os, som vor indbyrdes kærlighed er en udfoldelse af. Der er ingen ægte
kærlighed på jorden, som ikke er guddommelig - og derfor sandt menneskelig. Det er ikke
alle, der er klar over det, men sådan er det.

” Himmerigs konge blandt os bor, han juleglæden os bringer”.

Det er ofte således, at vore følelser forstærkes i julen. Glæden bliver ”gladere”, sorgen
kan blive tungere at bære. Når Grundtvig beder om, at ” julesorgen må slukkes”, så er der
en særlig sorg, der har med julen at gøre. Det
er en oplevelse af afstanden mellem den fred
og den glæde, der forkyndes i juleevangeliet,
og den virkelighed, som vi lever i.

Så begynder det med, at budskabet lyder
gennem den levende fortælling om Jesu fødsel. Jesu fødsel betyder, at Gud kommer os
nær. Glæden er en følge af kærligheden. Det
kan sorg også være. Når vi sørger over et elsket menneske, som er død, er sorgen kærlighedens pris. Hvis ikke vi elskede, ville vi
aldrig sørge. Således er det med menneskers

Derfor er det vigtigt at få at vide, at vi hverken kan eller skal tage os sammen til at være
glade. Det værste man kan sige til et menneske, der har ” sorg i sinde”, er: tag dig nu sammen. Hvis glæden bliver et krav til andre eller
til os selv, går den til grunde. Du har lov til at
være ked af det - også i julen. Når glæden er
en gave og ikke et krav, kan den selv bane sig
vej og være midt i sorgen. Vi skal ikke tage os
sammen til at være glade, men vi kan midt i
alt, hvad der er svært, bæres af den fred og
glæde, som rækkes os i den dybe, enkle og
smukke fortælling, der viser os, at Gud elsker
os så højt, at han blev medmenneske.
Jeg ønsker alle læsere af Ansgars bladet en
velsignet jul. Det vil sige en jul, der er fuld af
glæde.
- Kaj
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Billeder siden sidst
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Babysalmesang i Ansgarskirken
Så er der igen en ny runde babysalmesang
igang i Ansagarskirken.

Vi er i gang og der er 10 tilmeldte,
Alle kan være med

Kirkens smukke rum danner ramme om et dejligt fællesskab og nærhed, når der synges og
danses sammen med de små.

Med venlig hilsen
Vibeke Blaabjerg

Sang og musik stimulerer barnets musikalske
og sansemotoriske udvikling og både stemningen og atmosfæren lagrer sig i barnets underbevidsthed.
Babysalmesang kræver ikke et stort kendskab
til kirken, og man behøver ikke være et musikalsk geni for at deltage. Alle kan være med!

Ad Hoc koret synger
Ansgarskirkens Ad Hoc kor vil synge i Ansgarskirken 3. søndag i advent, den 15. december kl. 10.

Dernæst øves følgende datoer:
4. november, 12. november, 20. november,
27. november, 2. december, 12. december.

Ad Hoc koret, kirkens præster og personale
hinanden med at opføre ”De ni læsninger.”
Denne 3. søndag i advent er reserveret til musik og oplæsning fra bibelen.
Ad Hoc koret synger under ledelse af Vibeke
Blaabjerg og Conny Cold.
Gode fællessalmer løfter det hele, så glæd jer
til en gudstjeneste, der både er i øjenhøjde,
men hvor der også er højt til himlen.
Ad Hoc koret starter med at øve tirsdag d. 22.
oktober kl. 19 - 20.30 i konfirmandstuen i præstegården i Ø. Jølby.
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Koncert: Adventskoncert
Callunakoret og Dynamic Brass
Dato: Søndag den 1. december
Tid: Kl. 19.30
Mødested: Ansgarskirken
Alle er velkomne
Callunakoret har mange koncerter på sit CV,
selvom koret kun er i sine teenageår. Koret trives med forskellige musikalske udfordringer
både alene og i sammenhænge med andre
kor og med instrumentalister og solister. Koret
ledes af Torben Aas Kjær.
Dynamic Brass er en kvintet med rødder i det
midtjyske brass band-miljø. Kvintetten er 30
år gammel, og den har givet over 100 koncerter med et meget bredt repertoire, fra renaissancemusik til helt nyskrevne kompositioner.
Koncertens program er fire-delt: koret og kvintetten har hver sin afdeling, en afdeling er
med koret og kvintetten sammen og endelig
er der indlagte fællessange. Der vil undervejs
blive fortalt om musikken, komponisterne og
andet, som tilsammen gør oplevelsen af koncerten større.

Foredrag: Min tid som feltpræst
Dato: Søndag den 5. januar
Tid: kl. 19.30
Sted: Præstegården
Alle er velkomne, efter gudstjeneste er der let
anretning i Præstegården før foredraget.
Foredragsholder: Lone Hvejsel
Foredraget vil handle om, hvordan livet er i
en militærlejr i Afghanistan. Jeg var præst for
det første hold soldater, der blev sendt til Hellmann i Afghanistan i 2006. Hvad laver præsten i en militærlejr? Hvordan er det at være
kvinde i sådan en mandeverden? Det og meget andet vil jeg komme ind på. Foredraget vil
være ledsaget af billeder.
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Film: Livet er smukt

Film: Hvidstensgruppen

Dato: Onsdag den 22. januar
Tid: Kl. 19.00
Mødested: Præstegården
Alle er velkomne, medbring kop og brød

Dato: Tirsdag den 18. februar
Tid: Kl. 19.00
Mødested: Præstegården
Alle er velkomne, medbring kop og brød

Foredrag: Det lyder som et eventyr
Dato: torsdag den 27. februar
Tid: kl. 19.30
Sted: i præstegården
Alle er velkomne, medbring kop og brød
Foredragsholder: Erik S. Overgaard
Fra nederlaget i 1864 til Nordslesvigs forening
med Danmark i 1920
I 100-året for folkeafstemningen i det dansk-tyske grænseland hører vi om, hvad der fulgte
af nederlaget i 1864,
og vi spørger: hvordan klarede danske sønderjyder sig i det tyske kejserrige, Europas
stærkeste militærmagt?
Hvordan holdt de modet oppe? Hvor hentede
de styrken til at tro på Nordslesvigs forening
med Danmark?
Det begyndte med Danmarks nederlag i 1864
– det sluttede med Det tyske kejserriges undergang i 1918.
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Godt nytår
Det gamle år dør som et gammelt menneske.
Udtjent? Brugt op? Godt og ondt – gemt som
erindring? Det nye år fødes som et lille barn.
Hvordan vil det vokse op? Hvordan vil dets liv
udfolde sig? Det eneste, som vi ved med sikkerhed, er, at også det vil dø, når et år et gået.
Det er noget underligt – det med tiden. I samme øjeblik, som den fødes, dør den. Men tiden
er ikke først og fremmest udstrækning, tilblivelse og tilintetgørelse. Lars Lilholt synger om
” øjeblikke med evighed”. Tiden er dybde og
indhold. Livet er en underlig blanding af, hvad
vi gør det til og hvad der på forhånd er givet og
hvad, der hænder undervejs.
Det er naturligt, at vi ved årsskiftet tænker
tilbage og frem. Det kaldes vist at gøre status.
Status kan være en del af afskeden. Hvad der
gælder året kan også gælde livet i det hele
taget. At holde status er det samme som at
dømme. Dommen er en konsekvens af det,
som vi har gjort med det liv, som vi indtil denne dag har levet.
. Dommen er et udtryk for, at vort liv ikke er
lige – gyldigt. Vi står til ansvar for det. Overfor
os selv og vort medmenneske. Også overfor
Gud? Gud er en nådig dommer. Hans dom og
hans tilgivelse forenes. Gid vi havde det på
samme måde i forhold til hinanden. Med Guds

tilgivelse kan det nye år være en begyndelse
på en frisk.
Nytårsaften har altid for mig været en underlig aften. Den har som regel været hyggelig
og festlig sammen med familien. Samtidig
har nytårsaften været en aften fuld af vemod.
Atter et år er gået: ” Sig nærmer tiden, da jeg
skal væk… ”. Nytårsaften er afsked. Og afsked
kan være forbundet med sorg og smerte. Der
er en underlig modsætning mellem nytårsløjer
og afskedsvemod.
Afskedssange er en særlig poetisk genre. En
af de smukkeste er Benny Andersens ” Svantes Svanesang” (1973), der kan være afskeden med året og livet. 2. strofe lyder:
Bag mig er misbrugte dage.
Foran mig noget jeg ikke ved.
I, som skal blive tilbage,
jeg ønsker jer sange og kærlighed.
Livets ord og troens ord her ved årsskiftet er
så, at de misbrugte dage tager Gud tilbage i
sin kærlige tilgivelse og genoprettelse. Det,
som ligger foran mig, er Guds kærlighed, som
skænker det håb, at intet – hverken i liv eller
død – kan skille mig fra Guds kærlighed.
I ønskes et velsignet nytår med sange og
kærlighed.
- Kaj

Kirkelige handlinger i Ansgarskirken
Bryllupper:
8/6
3/8
17/8
14/9

Lisbeth og Klaus Rolighed
Pernille og Anders Sandal
Anne R Bovbjerg og Peter R Callesen
Annika og Niels B Veje

Barnedåb:
25/8
22/9
5/10

Alfred med forældrene
Marianne og Carsten Søndergaard
Rasmus med forældrene
Pia og Søren Nielsen
Magnus med forældrene
Stefanie og Rasmus Boll Pedersen

Begravede/bisatte:
25/6
28/6
27/7
24/8
30/8
14/9

Svend Erik Boll, Vilsund
Hanne Nielsen, Øster Jølby
Kjeld B Larsen, Øster Jølby
Jens Thøgersen, Vils
Jens Kristian Møller Jensen, Erslev
Villy Jørgensen Foldager, Flade
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Menighedsråd og ansatte i Ansgarskirken
Jens Riis: Formand, Østerhaven 29, Bjergby, 7950 Erslev		
mail: formand.mfm@gmail.com				
		

Tlf.: 97 74 00 40
Mobil: 25 40 48 25

Lisbeth Sandal Byskov, Næstformand, Tinghøjvej 46 Tøving, 7950 Erslev
mail: byskov-mors@jubii.dk				 			

Tlf.: 97 74 02 41
Mobil: 20 15 52 82

Birthe Heide Sørensen: Kirkeværge, Burhøjvej 10, Bjergby, 7950 Erslev
mail: birthe_heide@hotmail.com

Tlf.: 97 74 04 09
Mobil: 40 44 77 09

Lita Houmann, Protokolfører, Smedebjergevej 98, Vejerslev, 7980 Vils
mail: lita@houmann.dk

Mobil: 28 43 00 96

Jørgen Bruun Christensen, Svalevej 44, 7900 Nykøbing M
mail: joer3558@gmail.com

Mobil: 20 21 79 64

Marianne Laursen, Stenhøjvej 23 Bjergby, 7950 Erslev
mail: marianne@galtrup.dk

Tlf.: 97 74 13 13
Mobil: 30 56 78 55

Maybritt Aachmann: Kr. Koldsvej 11 Ø. Jølby, 7950 Erslev
mail: fam@aachmann.dk

Tlf.: 97 74 17 52
Mobil: 29 29 65 46

Jens Peter Jensen, Frederiks Bangs vej 14, 7900 Nykøbing M
mail: jenspeterlj@live.dk

Mobil: 32 19 99 12

Anne Marie Aggerholm, Anemonevej 2, 7900 Nykøbing M
mail: annemarieogkristian@gmail.com

Mobil: 28 69 17 78

Lone Hvejsel: Præst, Præstbrovej 347 Ø. Jølby, 7950 Erslev
mail: praest.mfmpraest.mfm@gmail.com

Tlf.: 97 74 10 14
Mobil: 23 93 93 00

Kaj Mogensen: Præst, Morup Møllevej 106, 7755 Bedsted Thy
mail: Ka.Mo@live.dk

Tlf.: 97 94 81 27
Mobil: 24 42 31 49

Mogens Foldager: Forretningsfører, Burhøjvej 4, Bjergby 7950 Erslev
mail: forretningsfoerer.mfm@gamil.com

Mobil: 30 64 65 93

Conny Cold Laursen: Organist, Langkæret 10, 7970 Redsted
organist.mfm@gmail.com

Mobil: 24 23 66 48

Vibeke Blaabjerg: Kirkesanger, Præstbrovej 236, 7950 Erslev

Tlf: 97 74 20 66

Hans Jørgen Jakobsen: Kirkesanger, Skolebakken 64, Sundby, 7950 Erslev

Tlf.: 97 74 60 12

Karen Berg: Kirkesanger, Fjordkær 3, 7950 Erslev

Tlf.: 97 74 19 11

Brian A. Hedegaard: Graver/kirketjener, Præstbrovej 176, 7950 Erslev
graver.mfm@gmail.com

Mobil: 51 68 60 76

Rikke Ravnborg Rytter: Doktorvej 4, 7980 Vils

Mobil: 23 98 87 09

Ansgarhjemmet: Ansgarparken, Ø. Jølby, 7950 Erslev

Tlf.: 99 70 65 15
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Afsender: Morsø Frimenighed • Burhøjvej 4 • 7950 Erslev

Menighedens kalender
Søndag d. 3. november		
Søndag d. 10. november 		
Søndag d. 17. november
Søndag d. 24. november
Søndag d. 1. december

10.00
10.00
10.00
19.30
10.00

Allehelgen (KM)
21.søndag efter Trinitatis (KM )
22. søndag efter Trinitatis (Erik Overgaard)
Sidste s. i kirkeåret (KM)
1. søndag i advent, indsættelse (LH) Kirkebil
Derefter reception

Søndag d. 1. december
19.30
Kirkekoncert v/ Callunakoret og Dynamic Brass
Søndag d. 8. december
10.00
2. søndag i advent ( LH)
Søndag d. 15. december
10.00
3. søndag i advent De Ni Læsninger (LH)
							m. Ad Hoc koret
Søndag d. 22. december
19.30
4. søndag i advent (KM)
Tirsdag d. 24. december
14.30
Juleaften (LH)
Tirsdag d. 24. december
16.00
Juleaften (LH)
Onsdag d. 25. december
10.00
Juledag (LH)
2020
Onsdag d. 1. januar
Søndag d. 5. januar

16.00
10.00

Søndag d. 12 januar
Søndag d. 19. januar
Søndag d. 25. januar

10.00
10.00
19.30

Nytårsdag (LH)
Helligtrekonger (LH)
Derefter frokost og foredrag v/ Lone Hvejsel
1. søndag efter Helligtrekonger (LH) Kirkebil
2. søndag efter Helligtrekonger (KM)
3. søndag efter Helligtrekonger (LH)

Søndag d. 2. februar
Søndag d. 9. februar
Søndag d. 16. februar
Søndag d. 23. februar
Torsdag d. 27. februar
		
Søndag d. 1. marts			

10.00
10.00
10.00
19.30
19.30
19.30		

Sidste søndag efter Helligtrekonger (LH)
Søndag Septuagesima (LH)
Søndag Seksagesima (KM) Kirkebil
Børnevenlig Fastelavnsgudstjeneste (LH)
Foredrag v/ Erik Overgaard
Aftensgudstjeneste (LH)

Prædikanter: Lone Hvejsel (LH) Kaj Mogensen (KM)
Kirkebil bestilles på tlf. 97 72 47 11
Kundenummer 72289 skal oplyses
Tekst og redaktion: Kaj Mogensen og Marianne Laursen
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